
                                                                     ПРОЕКТ 

 
УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

7 позачергова сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  18 квітня 2018 року                                         № 7-1 

м.Кам’янка 
 

 

Про внесення змін в Програму соціально-

економічного розвитку Кам’янської об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2020 роки  

   

 

Керуючись ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законів України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад», «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України», постановою  Кабінету 

Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і 

програмних документів економічного і соціального розвитку та складання 

проекту державного бюджету»,  а також нормативних актів з питань 

економічної та регіональної політики, з метою закріплення позитивних 

тенденцій та вирішення проблемних питань економічного і соціального 

розвитку територіальної громади, координації роботи органів виконавчої 

влади, місцевого самоврядування, комунальних підприємств,                            

міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в Програму соціально-економічного розвитку  

Кам’янської міської об’єднаної територіальної громади  на 2018-2020 роки, а 

саме  викласти Додаток 1 в новій редакції. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з  

питань бюджету та управління комунальним майном та з питань 

підприємництва, промисловості, будівництва, благоустрою, транспорту та 

торгівельного обслуговування . 

 

 



 Міський голова                                                                                      В.І.Тірон  

Додаток 1 

 

Перелік об’єктів та заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок 

коштів державного, місцевого бюджету та субвенції з державного 

бюджету на формування інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад у 2018-2020 роках в Кам’янській об’єднаній територіальній 

громаді 
 

№ 

п/п 
Найменування інвестиційних програм і проектів на 

формування  

інфраструктури 

 та їх місцезнаходження, вид робіт (заходи) 

Період 

реалізації  

Кошторисна 

вартість 

об’єкта,  

тис. грн. 

усього 

1 2 3 4 

 Розділ І 

Громада с. Тимошівка 

 

1.  «Поточний ремонт покрівлі Тимошівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені 

Кароля Шимановського   Кам’янської міської ради 

в с. Тимошівка Кам’янської об’єднаної 

територіальної громади Черкаської області» 

2018 р 200,00 

2.  Будівництво атлетичного залу у другій половині 

Тимошівського дитсадка  

2018 р.-

2019 р. 
200,00 

3.  Поточний середній ремонт автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення  с. 

Тимошівка 

2018р. 1500,00 

4.  Капітальний ремонт (заміна вікон) будівлі 

Тимошівського ФАП  
2018 р. 42,00 

5.  Капітальний ремонт (заміна вікон) будівлі 

Тимошівського будинку культури 
2018 р. 70,00 

6.  Будівництво огорожі дитячого дошкільного 

закладу с. Тимошівка  
2018 р. 50,00 

7.  «Капітальний ремонт вул. Героїв Майдану в 

с.Тимошівка Кам’янської об’єднаної 

територіальної громади Черкаської області» 

2018 р. 330,00 

8.  «Капітальний ремонт вул. Дмитра Коломійця в 

с.Тимошівка  Кам’янської об’єднаної 

територіальної громади Черкаської області» 

2018 р. 290,00 

Розділ ІІ. 

  Громада с. Юрчиха 
1.  Капітальний ремонт навколо приміщення 

сільської ради   с. Юрчиха (відмостка та відливи 

навколо приміщення сільської ради) 

2018 р.-

2019 р. 
70,00 



2.  «Поточний ремонт ДНЗ в с. Юрчиха Кам’янської 

об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області» 

2018 р. 200,00 

3.  Капітальний ремонт по заміні віконних блоків та 

дверей будинку культури с. Юрчиха 

2018 р.- 

2019 р. 
200,00 

4.  Капітальний ремонт опалювальної системи 

будинку культури 

2018 р 

2019 р. 
350,00 

5.  Капітальний ремонт (заміна вікон) 

 та утеплення  приміщення веранди ДНЗ с. 

Юрчиха  

2018 р-

2019 р 
230,00 

6.  Капітальний ремонт  приміщення кухні 2018 р. 100,00 

7.  Капітальний ремонт покрівлі приміщення ДНЗ, 

утеплення погреба 

2018 р 

2019 р 
80,00 

8.  Капітальний ремонт каналізаційної системи із 

заміною сантехніки ДНЗ с. Юрчиха  

2018 р.- 

2019 р. 
90,00 

9.  Демонтаж та будівництво огорожі біля пам’ятника 

«Обеліск Слави»  
2019р 50,0 

10.  «Капітальний ремонт вул. Джерельна в с.Юрчиха 

Кам’янської об’єднаної територіальної громади 

Черкаської області» 

2018 р.- 

2019 р. 
1498,362 

11.  «Капітальний ремонт вул. Казаряна в с.Юрчиха 

Кам’янської об’єднаної територіальної громади 

Черкаської області» 

2018 р.- 

2019 р. 
1498,295 

12.  «Капітальний ремонт вул. Центральна в с.Юрчиха 

Кам’янської об’єднаної територіальної громади 

Черкаської області» 

2018 р.- 

2019 р. 
1499,286 

Розділ ІІІ. 

  Громада м. Кам’янка 
1.  «Капітальний ремонт покрівлі дошкільного 

навчального закладу № 4 «Сонечко» ім. Софії 

Русової Кам’янської міської ради Черкаської 

області по вул. Декабристів, 6 в  м.Кам’янка 

Кам’янської об’єднаної територіальної громади 

Черкаської  області 

2018 р.- 

2020 р. 
710,00 

2.  «Капітальний ремонт Кам’янської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1  

Кам’янської міської ради по вул. Героїв Майдану, 

18а в  м.Кам’янка Кам’янської об’єднаної 

територіальної громади Черкаської  області 

(заміна вікон, зовнішніх дверей, утеплення 

зовнішніх стін)» 

2018 р.- 

2020 р. 
7100,00 

3.  «Капітальний ремонт опалення Кам’янської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Кам’янської міської ради по вул. Героїв Майдану, 

2018 р.- 

2020 р. 
1500,00 



18а в м. Кам’янка Кам’янської об’єднаної 

територіальної громади Черкаської  області» 
4.  «Капітальний ремонт покрівлі Кам’янської 

загальноосвітньої спеціалізованої  школи І-ІІІ 

ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих 

предметів  Кам’янської міської ради по вул. Героїв 

Майдану, 55 в  м.Кам’янка Кам’янської об’єднаної 

територіальної громади Черкаської  області» 

2018 р.- 

2020 р. 
1500,00 

5.  Капітальний ремонт  приміщення ДНЗ № 4 

«Сонечко», в т.ч.: 

2018 р.- 

2020  р. 
80,55 

6.   Заміна вікон харчоблоку 2018 р.- 

2020  р. 
24,3 

7.  Двері металеві вхідні 2018 р.-   

2020  р. 
22,3 

8.  Лінолеум 2018 р.-   

2020  р. 
23,75 

9.  Ремонт даху над верандою   10,2 

10.  Капітальний ремонт приміщення ДНЗ №3 

«Ізумруд», в т.ч.: 

2018 р.- 

2020  р. 
115,04 

11.  Заміна вікон спальні 2018 р.- 

2020 р. 
54,84 

12.  Заміна вікон кімнат  2018 р.- 

2020 р. 
60,2 

13.  Капітальний ремонт приміщення ДНЗ №2 

«Зірочка», в т.ч. 

2018 р.- 

2020  р. 
24,00 

14.  Заміна вікон   24,00 
15.  Проведення ремонтних робіт площі біля музичної 

школи 
2018р-

2020 р. 
700,00 

16.  «Капітальний ремонт покрівлі та заміна вікон і 

дверей Будинку творчості дітей та юнацтва м. 

Кам’янка, Черкаської області, вул. Пушкіна, 49» 

2018 р.- 

2020  р. 
25,00 

17.  Кам’янський будинок творчості для дітей та 

юнацтва, в т.ч.: 
 742,5 

18.  Встановлення огорожі біля Кам’янського будинку 

творчості 
2018 р 

2020 р 
300,00 

19.  Перекриття покрівлі приміщення Кам’янського 

будинку творчості дітей та юнацтва 

2018-

2020 р.р. 
360,00 

20.  Виготовлення проектно-кошторисної документації 

для встановлення огорожі біля Кам’янського 

будинку творчості 

2018 р 52,5 

21.  Ремонт кабінетів  2018-

2020 
30,0 



22.  Освітлення парку Декабристів 2018-

2020р. 
50,0 

23.   Реконструкція  полігону ТПВ с. Косарі 2018-

2020 
3000,0 

24.  Очистка русла річки Тясмин  2018-

2020 р.р. 
6000,0 

25.  «Капітальний ремонт вул. Л. Борисової в районі 

ТОВ "АДМ Кам’янський елеватор" в м.Кам’янка 

Кам’янської об’єднаної територіальної громади 

Черкаської області» 

2018 р.- 

2020 р. 
1600,00 

26.  «Капітальний ремонт тротуарів по  вул. Шевченка 

в м.Кам’янка Кам’янської об’єднаної 

територіальної громади Черкаської області» 

2018 р.- 

2020 р. 
1498,5 

27.  Капітальний ремонт дороги та влаштування двох 

тротуарів по вул.. Г. Кудрі від церкви Св. Миколая 

до транспортних воріт ринку 

2018-

2020 р 
2000,0 

28.  «Капітальний ремонт гуртожитку по вул. 

Перемоги, 1 під житло для дітей, позбавлених 

батьківського піклування в м. Кам’янка 

Черкаської області» 

2018-

2020 р. 
7000,00 

29.  Розбудова та облаштування туристичного об’єкту 

«Тясминський каньйон»  

2018-

2020 р.р. 
7500,0 

30.  Придбання автобуса для підвезення пасажирів по 

території громади 
2019 1500,0 

31.  Капітальний ремонт тротуару по вул. Перемоги 

від вул. Червоної до вул. Фурманова 
2018 250,0 

32.  Придбання освітлювальних гірлянд для міста 

Кам’янка 
2018 100,0 

 

 

Секретар міської ради                                       А.М. Плєшкань 

 


